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URMARE DIN HR. TREGU;r 

Cel mai adesea antenele active de recepţie sînt 
realizate prin plasarea ll'fltJÎ amplificator În ime
diata vecinătate a elementului radiant, acesta din 
urmă Începînd practic chiar din borna de i'htrare a 
amplificatorului. ,.schema bloc a întregului sistem 
de recepţie este cea din figura 5.22. Cu linie 
punctată a fost delimitat elementul radiant pasiv 
de tip "baston" sau "cadru", cu impedanţa lA (de 
radiaţie şi pierderi) şi tensiunea la borne În gol 
EA, iar cu lo s-a notat impedanţa caracteristică a 
cablului de legătură dintre antenă şi receptor. 

Datorită faptului că zgomotul propriu şi distor
siuni/e introduse de amplificator (care teoretic 
primeşte la intrarea sa întreg spectrul radio!) se 
adaugă semnalului recepţionat, trebuie depus un 
efort de proiectare considerabil În vederea mini
mizării efectului acestor semnale par~zite, prin 
maximizarea gamei dinamice amplif1catorului. De 
regulă, acest obiectiv se atinge prin folosirea mai 
multor etaje conectate În cascadă cu o reacţie 
negativă globală puternică, prin care se urmăreşte 
totodată şi micşorarea semnalului prezent la 
intrarea propriu-zisă a amplificatorului. 

Lista 5. 

8555 DIM F(Z(S),9) 
PRINT "NR";TAB 4;IiVAl.(kOhm 

"G 'fS ,D": 

8570 PRINT "FIi;K;TAB 24;: INPUT 
F(K,7): FtK,7);TAB 26;","; 

F(K,8l: PRINT F(K,8);TAB 
INPUT F '1): IN! F( 

TAB !lRss II; 7;: 1 
PRINT F(K,l): PRINT F 

TAB F(K , 2 
F 0(, 2) := l/F ( 

TAB 2;"Cgs"; 7;~ 1 
F(K,3): PRINT F(K,3): PRINT 

7;: INPUT F(Kr4 
TAB !Ied 

PRINT F 

"S";TAB 7'" " 1 " 
IN? 

(5.16) jWC . ~ gs (5.17) 

URX/EA=-CA/(2Cr} 

Aceste idei, sumar expuse, le r~găsim întn,ichi
pate În exemplul din figura 5.23. In prima parte a 
figurii, 5.23-a, este redată o configuraţie posibilă 
pentru o antenă activă avînd ca element radiant 
arhicunoscutul (şi nu mai puţin utilizatul) 
"baston" (mai corect spus, un "monopol cilindric 
subţire electric mic"). 

Elementul radiant, a cărui lungime nu depăşeşte 
de cele mai multe ori În zona inferioară a gamei 
de unde scurte valoarea de A/50 (nu uitaţi că la 
frecvenţa de 3 MHz, lungimea de undă este 100 
mI), are impedanţa internă dominant capacitivă, 
cu o valoare de aproximativ 10 pF pentru fiecare 
metru de lungime. Componenta de radiaţie a 
rezistenţei interne RA depinde puternic de 
frecvenţă (de la fracţiuni de ohm la cîţiva ohmi) şi 
este comparabilă cu rezistenţa de pierderi. 

Datorită reacţiei negaţive realizată prin interme
diul capacităţii Cr şJ prezenţei impedanţei lo, 

Lista exemplu 5.7 (figura 5.23~b) 

ANALIZA CIRCUITELOR LINIARE 
IN REGIM SINUSOIDAL 

* MODELE: RLCUVDIETFOYS 

:* NillflARUL DE NODURI: 10 

* ELEMENTE: CRFT 

* UNITATEA DE 
FRECVENTA (G/M/K/H): M 

* ELEMENTE C: 4 

NR VAL. (pF) 
Cl 10 
C2 30 
C3 60 
C4 2.7 

* ELEMENTE R: 4 

NR 
Rl 
R2 
R3 
R4 

VAL. (kOhm) 
0 .. 18· 
0 .. 47 
0 .. 1 
.05 

ii( ELEMENTE F: 2 

NR VAL" ( 
FI 

Rss 
Rds 
Cgs 
Cgd 
Cds 
S 

,,025 
50 
3 .. 4 
1 4 
0.,3 
5 

K 
1 
3 
6 
2 

K 
3 
5 
6 
8 

G ,S 
2 113 

K 
,2 
,10 
,10 
,8 

K 
,10 
,10 
,10 
,9 

, 
4 

F2 
Rss 
Hds 

4 ,10,5 

S 

* ELEMENTE T .. 2 

NR Il ALq (kOhm, B ,E C 
Tl 5 ,6 ~7 

Rbb G08 
Rbe O 42 
Rbe 
Ree 
Cba 62 
Cbe 5 
Cee 1" 
S 

T2 7 8, 
Rbb .. 08 
Rbe 0,,42 
Rbe 1000 
Rea 

Cba 
Cbc 
Cee 
S • 

62 
Oe5 
1.7 
200 

* CONTINUARE (CiP/A/Ris): A 

* NODURI INTRARE! 1, 10 

* NODURI IESIRE: 9, 10 

* Rg (kOhm): .004 

* Rs (.kOhm) : .05 

:ii BALEIERE (DIN): D 

:* Fmin (MHz): 1 

* Fmax (MHz) : 

* (ThTI-Iz) : 10 

ii: PARAMETRU (YUtIET): UPI 

F= Il 
AU=1 .. 8926E+OO 
PH= 178.47 grd 
Ap=O .. 59 dB 
Gi= 5 8673E-03 
Ri= 1,,1908E-02 
RF=9 .. 9995E-Ol 
PH= -o~ 

5 .. 33 dB) 

5 .. 54 dB) 

s= 8 .. 2486E-Ol 
Bi= 7 .. 0191:8-01 
Xi=-l 4246E+OO 
(O 

6 

S 



introduse la ieşirea amplificatorului pentru asigu
rarea adaptării la cablul de legătură şi . receptor, 
tensiunea la intrarea acestuia din urmă tinde către 
valoarea dată de relaţia (5.17). 

Figura 5.23-b conţine schema de principiu 
valabilă În curent alternativa unui amplificator cu 
patru etaje. Primele două, realizate cu tranzistoare 
cu efect de cîmp, conferă amplificatorului un 
factor de zgomot mic şi distorsiuni de intermodu-
laţie reduse, iar celelalte două, realizate cu 
tranzistoare bipolare. contribuie la o amplificare 
În buclă deschisă de valoare suficient de ridicată 
şi la o bună liniaritate la semnale mar! În prezenţa 
unei impedanţe de sarcină relativ mică (lRX + lo = 
Rs + R4 = .100 O). Tranzistoarele sînt considerate 
identice şi avînd acelaşi punct static de funcţio
nare două cîte două. 

Cu C4 a fost notată capacitatea de reacţie Cr din 
figura 5.23-a, iar capacitatea antenei a fost inclusă 
drept Cl În circuitul de analizat, datorită faptului 
că programul nostru pretinde generatoare de 
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semnal pur rezistive. Locul rezistenţei interne a Fie.. 5 .. 24 

~7r~:'O~l~~fer~~1~~~Rn.I~d:~~~1\; g f2 m~3 mb 'U4 ·mu'+~ @ 
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"1 J C =) (;, J C 4 J v5 - 1 
@ .~ . G 0 

sUl 3U2 3U3 SU4 
Ri = 400 k.D.. 

Re:: 50..12.. 

. • =R5= 1...rL Fig. 5.25 
C1= 11,96j.F 
02= 159 nF 

s= 1 

14,2 nF 
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că valoarea ei nu prea are 
cît se îndeplineşte. I"r"nf"lliTI<> 

aşa după cum se 
constata, s-a receptorul are o in.,.,.orll<>n·t"" 

de intrare. rezistivă ZRX = 50 fi (Rs În schema 
figura 

Din 1'".o7111T:::nllO>'IIO> cuprinse În lista exemplu 5.7 se 
remarcă amplificării de tensiune a 
circuitului, care este numeric egală 
chiar cu URx/EA (deci este funcţia de 
transfer În a antenei active), la o valoare 
de 6 dB ± întreaga gamă a undelor 
scurte. este În bună concordanţă cu 
valoarea teoretică de 5,35 dB, obţinută prin 
aplicarea formulei (5.17). Atrage atenţia însă 
faptul că factorul de stabilitate necondiţionată 
este subunitar pentru cea mai mare parte a gamei 
de frecvenţă. Deşi circuitul este potenţial instabil, 
nu există pericolul unei autooscilaţii 
întrucît, aşa cum efectuată de 
program, rezistenţa de intrare la poarta delimitată 
de nodurile 1 şi 10 (Ri) este pozitivă, cu valori 
depăşind 10 fi. 

5.6.1. AMPLIFICATOR 
Datorită tot mai marii a 

plificatoarelor operaţionale schemele electro-
nice de joasă frecvenţă, se simte nevoia introdu
cerii \;Inul. model şi pentru ac~st element de cir
cuit. In principiu, pentru analiza răspunsului În 
frecvenţă al unui circuit s-ar putea Înlocui fiecare 
amplificator operaţional prin schema sa internă 
cu tranzistoare (bipolare sau cu efect de cîmp) şi 
apoi se pot Înlocui acestea din urmă cu modelele 
cunoscute, prezentate În subcapitolul 5.5.1. 

Gîndiţi-vă Însă de exemplu, că larg folositul 741 
are În componenţa sa nu mai puţin de 24 (!) tran
zistoare, chiar dacă unele dintre acestea nu inter
vin În cazul analizei de semnal mic În curent al
ternativ, avînd numai rol de a stabiliza punctele 
statice de funcţionare ale celorlalte. Oricum, pen
tru viteza de execuţie a programului şi mărimea 
memoriei disponibile la calculatoarele noastre (ne 
referim la cele compatibile cu ZX-SPECTRUM), o 
schemă cu numai două amplificatoare operaţio
nale de acest tip ar fi· practic de neabordat. Tot 
ce putem face În aceste condiţii este să apelăm la 
un model mai simplu dar care să fie suficient de 
precis pentru simularea comportării globale a 
amplificatorului. 

O soluţie posibilă o constituie modelul bazat pe 
asa numita "tehnică·~a circuitelor izolate". Această 
tehnică valorifică existenţa unei reacţii interne 
practic neglijabilă între ieş irea şi intrarea amplifi
catorului operaţional. 

Astfel, amplificatorul simbolizat În figura 5.24-a 
poate fi înlocuit În circuit printr-o schemă echiva
lentă de tipul celei din figura 5.24-b, În care li şi 
le sînt impedanţele de intrare şi ieşire ale ampli
ficatorului, A este amplificarea sa În tensiune la 

frecvenţa zero, iar S 2 NV. Reţeaua cu ele- . 
mente reactive care apare În schemă .are În alcă
tuirea ei o cascadă de grupuri RC izolate între ele 

generatoare de curent comandate În ten-
grupuri ale căror constante de timp se de-

termină cale grafo-analitică din caracteristica 
de În tensiune (modul şi fază) a amplifi-
catorului, aşa cum este aceasta dată de fabricant 

foile de catalog. 
figura 5-25 este prezentată spre exemplifi

care schema echivalentă (obţinută prin această 
metodă) a amplificatorului operaţional 709. 
Schema reuşeşte să simuleze comportarea ampli
ficatorului Într-o gamă de frecvenţe extinsă pînă 
la 10 MHz, modulul sale fiind repro-
'dus cu o precizie de dB, iar faza cu ±O,5°. 

Des i cu un număr mai redus de elemente com
ponente, schema din figura 5,25 poate fi însă 
simplificată fără ca acest lucru să se răsfrîngă 
prea mult asupra valabilităţii rezultatelor obţinute 
cu programul nostru de analiză. Acest lucru de
vine posibil mai ales În cazul amplificatoarelor 
operaţionale cu compresare internă (cum este 
741 cînd caracteristica de transfer 

o constantă de timp şi schema 
deci reţine numai un singur grup RC. Re-

i {}---4I_---1 

u su 
m ......... __ .... __ -11 

s= 1 

(5 .. 18) y.::::.ol/R.+j21tfC. 
111 

y =0 _r 

Yf= ------
Re(l+jf/fb ) 

Yo=l/Re 

Lista 5.15 

8705 DIM O(Z(9),9l 
8710 PRINT II NR II ; TAB :3; "VAL. (kOhm 
1 II ; C$ r II r fi r F $; II ) II ; TAB 21; II 1 + 1 - E 
-1- E- II

: RE TURN 
8720 PRINT 1I0";K;TAB 21;: INPUT 
0(K,6): PRINT 0(K.61;TAB 23;","; 
: INPUT 0(K,7): PRINT O(K,7l;TAB 
26;11,11;: INPUT O :3): PRINT CI{ 

K, 8); TAB 29; II, I';: INPUT O(K,'1): 
PRINT O<'K, ';1) 

8725 PRINT TAB 2;I\Ri li ;TAB 6;: IN 
PUT O(I<,l~:: ?RiNrIHl< ţ l): PRINT 
TAB 2,"Re"iTAB 6;: INF'UT 00<,2): 

prezentînd un bun compromis Între simplitate şi 
rigurozitate, această din urmă SOluţie' reluată În 
figura 5.26 este adoptată În program . 
Asemănător~ cazului modelelor pentru tranzisto

rul bipolar (TJ sau cu efect de cîmp (F) descrise 
În subcapitolul 5.5.1 asimilează mode-
lul pentru din figura 
5.26 prin reducere la cu ad-
mitanţe de scurtcircuit din Admitan-
ţele corespunzătoare Yi, din sistemul 
(5.9) sînt echivalate cu 110 
este frecvenţa la care modulul ~mlnlifil""",.;i 

siune scade cu 3 dB. 
Lista 5.15 contine 

adăugate programului 
calculator a """,rof"f",.·" 
lor 
este conectat sînt notate pe 
cu 1+ (intrarea 1- (intrarea inver-
soare), E+ (ieşirea neinversoare) şi E
inversoare). Valorile celor două rezistenţe, I 

Re, se introduc În kiloohmi, iar valoarea r"<>y,,,,,,,tn_ 

ţii de intrare Ci şi a frecvenţei la care modului 
scade cu 3 dB, Fb, se 

de măsură corespunzătoare 
venţă alese. 

Fig" 5.26 

!----(') j 

PRINT O 2): LET O(K,l)=1/0(K, 
1): LET O 2)=1/0(K r 2) 
:37:30 PRINT TAB 2; IICi li; TAB 6~: IN 
PUT O(K,3l: PRINT O(K,3): LET D( 
K,3)=Fl~O(K,3)~lE~3: PRINT TAB :2 
; "Fb ll y TAB 6;: INPUT (i(K 1 4): PRIN 
T 'C!(K, 4): PRINT TAB 2; ilAI!; TAB 6; 
: INPUT O(K,S): PRINT O(K,S): RE 
TURN 
8830 PRINT "01l;I;TAB 21;0(1 1 6); 
AS 23; II 1 II il) <. 1 , 7) ; TAB 26; II tII; 1) ( 1 1 

8);TAB 29;".11;(1(1,9) 
88:35 PRINT TAB 2; URi "; TAB 6; 1/0 ( 
Li): PRINT TAB 2; Ii Re li ;TAB 10 
( 1, 2): PR 1 NT T AS 2; II C i II ; T AE: 6 F 0(, 
1 ~ ~:)*lE::::/F1: PRINT TAB 2; IIFb li t TA 
B 6;0(1,4): PRINT TAB 2i u AII ;TAB 
6;0(1,5): RE TURN 

(CONTINUARE NR. \OIITIf'UB/\ 
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Acoperirea unei game de unde, adică raportul dintre lungi~ea ge un9~ 
(sau frecvenţă) maximă şi lungimea de undă (sau frecvenţă) minima a .unUi 
circuit acordat, cînd inductanţa rămîne aceeaşi, depinde de raportul dintre 
capacitatea maximă şi capacitatea minimă ale acestui circuit: 

K = 'A max = f max 

n 'A min 

În care: 
II. max, II. min sînt lungimile de 

modificarea capacităţii cOlndE:3miatcJrullt 
- frecvenţa maximă şi frecvenţa 

Cmax şi Cmin - capacitatea maximă şi minimă a condensatorului varia-
bil; 

(capacitatea montajului şi a bobi-
nei, cal)ac:itătile 

deschis, 
complet inchis. 

este frecvenţa pentru care 
t",o.(,\I, .. nit~ minimă corespunde con-

Pentru a obţine anumită acoperire a de 
valo-undă) trebuie ca dată capacitate să fie 

Fii alese pentru benzii de tl"/Q'II"IJ.","n·tl'l 

unde 
a acoperi ('nnrl,::.n~~~ti"~"AII'I de acord gama de 

(525-1.600 kHz) vom 
1 600 = -- = 305' trebuie deci ca acoperirea dată 
525 " 

ca-

cu 3,052 = adică pentru o capacitate maximă a cir-
500 pF. minimă a acestuia trebuie să fie: 

500 - = 54pF. 
9.3 

4 

3,5 

2 

1,5 

/ 
,/V 

/' 
7 

1 15 

. 
'" (~ 

J 
/ 

11:: 1." 

. .-'-
/ 

I 

/ 
/ 

'/ 

V 
I 

I 
/ 

I 
1>/ 
1 

> .. / 

~ 
/ 

7 
/ 

/ 
V 

ilo 

/' 
/' 

/ 

L 3 5 9 10 12 14 16 

realizează cu 
acordat se va 

unui condensator reg!a- capacităţiior unui montaj 
pentru valoarea corespun-

Â. min şi Cmin = 54 
C 

'Amin =--; 

unde = 3' 108 m/s. 
Deci: 

.108 

= 187,5 m 
600' 103 

ridicate, 
tensiune monoli

tice prezintă un interes deosebit 
pentru constructorii amatori. 

Schemele În 
1-3 

este dată schema unui 
stabilizator de tensiune fixă; ele
mentele de 
tabelului, În 

1NI.002 

dorită. Tensiunea de 
5 V (tensiunea de 

tensiunea de referintă a 
DZ. Dacă se foloseste 

{3A7812 de exemplu, 
vor fi: 12,6 V; 

V. Condensatoarele 
sînt ceramice. Circuitul in-

se montează un radiator 
tablă de grosimea 

de 1.5-2 mm şi de cca 
200 cm2, sau pe un profilat 
echivalent. 

Nr. Porţiu~ea montajului 

2. 

2 este prezentată schema 
unui "Ii,nn"' .... t".tru cu tensiunea 
bilă În trepte.În limitele 6-:-12 
rentul de sarcină este de 

acoperă cerinţele ma-
",n""'Q'~Qlr,," de larg consum 

casetofoane 
",i""nlifi"""'~Q nu a mai 

prezentat de alimentare for-
mat din transformatorul de 

acestea 
de cazul con-

3-7 

întrucît curentul 
circuitul integrat 

În tran-
reţea va prevă~ 

rapidă de 1.6 A. 
prezentată schema 

unui de alimentare care asigură 
un curent de sarcină de 3 A la 5 V. 
Cresterea curentului se datorează 
.folosirii unui compus" 
realizat cu Ti T2. Dacă se consi-
deră că pe 01 căderea de ten-

01 

1NI.OOl 
,.16V 

C3 
6\!;7,5V 
9V; 12V 

Ci, 
10ţJF 
16V 



l' 
I 

I~ 

şi va 
r"l1"()nr::lm,AIf"l<Y cu moduiaţie de frec-

mai mic decît cei al 
pe unde 

Coreea de Nord 

C.S.!. 

. 
'" 

4 

3 -. 
3 

3 
9 

3 



Unii radioamatori au procurat "ra
diotelefoane" de unde ultrascurte a 
căror put~re de ieşire este Între 
0,6-'1 W. In această situaţie, repeto
. rul Ro (Y09C) nu poate fi dechis 
din orice ORA locator, ceea ce re
clamă utilizarea unui etaj final de 
emisie de minimum 5 W, puterea de 
radiofrecventă avînd ca radiator o 
antenă omni'direcţionaIă. Cum majo
ritatea acestor statii sînt alimentate 
la tensiuni relativ scăzute, etajul fi
nal a fost astfel conceput ÎnCÎt să lu
creze În regim liniar la 12 V/0,8 A. 
Opţional se poate folosi şi un ali
mentator stabilizat conectat la re
ţeaua de 220 V. 

R1 r 25pF 

oer~'Il 

10PF .I 

Amplificatorul (figura 1) are un 
circuit de adaptare la intrare, un sin
gur tranzistor KT920A şi un filtru de 
iesire acordat În banda de 145 MHz. 
Montajul se execută pe o plăcuţă de 
circuit imprimat (figura 2), montaj 
care se introduce Într-o carcasă me
talică (tablă de fier TDA =P 1). 

Detalii constructive 
Bobinele L3, L4, L5 şi L6 se exe

cută din sîrmă de cupru argintat cu 
diametrul de 0,9 mm "în aer", car
casa imaginară avînd un diametru 
de 6 mm. Restul datelor construc-

ETAJE DE PUTERE 
ling. SERGIU FLORI CĂ - Y03SF I 

tive sînt indicate În tabelul 1. Şocul 
de radiofrecvenţă SRF1 se execută 
pe o bară de ferită cu diametrul de 3 
mm şi lungimea de 15 mm, din 
sîrmă de CuEm cu diametrul de 0,15 
mm, iar şocul SRF2 se realizează cu 
Sîrmă de CuEm cu diametrul 0,6 
mm, bobinînd În aer 10 spire pe un 
diametru de 4 mm. 

Bobinele L 1 si L2 se execută din 
sîrmă de cupru 'argintat cu diametrul 
de 1,2 mm, pe un diametru de 9 
mm, avînd 2 spire şi lungimea bobi
najului de 10 mm. Releele R1 şi R2 

fi alimentate la 12 V. 
varianta a doua (figura 3), am

plificatorul mai are un etaj de R.F. 
echipat cu tranzistorul KT920 urmat 
de un final KT925B alimentat de 
această dată la o sursă de tensiune 
capabilă să furnizeze 24 V/2 A. 
Schema circuitului imprimat este 
dată În figura 4, iar În figura 5 a şi b 

este redată realizarea practică a am:' 
plificatorului. 

Punerea În funcţiune. 
Semnalul de radiofrecvenţă de la 

transceiver (dacă frecvenţa interme
diară a acestuia este de 10,7 MHz, 
cele patru cristale de cuarţ care se 
montează pe comutator au frecven
ţele d~ 44,975; 44,775; 44,766: 

Cy 
r oe 

R2 

1--~~----.il----ol + 18 -:- 24 

22 

44,966 MHz coresp·unzăto·~re frec
venţelor de lucru 145,625; 1,45,025: 
145,000; 145,600 MHz, cristale ce 
pot fi procurate de la ROM-Ouartz 
S,A.) este aplicat pe un cablu coa
xial cu impedanţa caracteristică de 
75 n, lung de 250 mm la intrarea am
plificatorului. La ieşire se vor monta 
trei becuri 6,3 V/0,3 A înseriate, 
ceea ce reprezintă o sarcină "Ia 
cald", de aproximativ 60 n/5,6 W, In
troducînd tensiune În montaj se ur
măreşte pe ampermetru obţinerea 
unui curent minim (cca 0,8 A), ac
ţionînd asupra condensatoarelor se
mireglabile. Se va obţine astfel o lu
minozitate maximă la cele trei becu
leţe. În final se detaşează rezistenţa 
de sarcină şi se cuplează antena de 
emisie .citind pe "voltmetru electro
nic" (Jigura 6) puterea de ieşire. 
Amplificatorul În varianta a doua, 
consum·ă, la tensiunea de circa 18 
V, un curent de 1,6 A, ceea ce con
duce la ideea utilizării unei surse de 
alimentare de la reţeaua de curent 
alternativ. 

Pentru posesorii transceiverului 
A412, recomand amplif.icatorul (fi-

II gura 7 a şi b) care lucrează În toate 
benzile de radiofrecvenţă (3,5-30 
MHz) cu o putere utilă de ieş ire de 
cca 25 W la un consum de 24 V/2,8 
A. Circuitul de ieşire s-a realizat pe 
un filtru 7r de tip obişnuit (figura 7 a) 
sau o celulă Cebîsev cu două filtre 
(figura 7 B). Bobinele se execută pe 
toruri de ferită T 20x10x1OF4 avînd 
datele din tabelul 2. 

Divizorul de intrare asigură o re
zistenţă de sarcină de aproximativ 
75 n, iar semnalul de radiofrecvenţă 

_ este aplicat printr-un transformator 

coborîtor de tensiune (4:1) pe baza 
tranzistorului KT904 montat 
obligatoriu pe un radiator din tablă 
de aluminiu (figura 8). 
Şocul de .radiofrecvenţă SRF1 se 

realizează pe o bară de ferită ( 0 3 
mm) bobinÎnd 15 spire, din sîrma de 
CuEm 0 0,1 mm. 
Şocurile de radiofrecvenţă sînt 

realizate pe toruri de ferită 
F18x8,5x10F4 (pot fi procurate de 
ROFFERITE Bucureşti) avînd 1,6 
(se bobinează 4 spire cu sîrmă 

cu diametrul 0 0,8 mm izolată 

se execută pe circuitul 
9) Ş j realizarea sa 

figura 10. 
un montaj simplu de am

de bandă largă 
prevăzut cu tranzistorul 

""li"",.""t·"t la o sursă de tensiune 3ta
birizată V). Banda de frecvenţă 
este între 3-30 MHz, amplificatorul 

fi utilizat cu succes ca etaj 
; n-I,cwn'">orli<:>. între ORP şi ORO. 



Notă Punctele A se unesc cu cablu coaxiaL 

Tabelul 1 

Diametrul 
bobinei de spire 

L3 6 2 
L4 6 3 
L5 6 3 
L6 6 3 

Începînd cu luna iunie 1992, radioamatorii ro
mâni îşi desfăşoară activitatea după un nou regu
lament de radiocomunicatii. 

Acest nou regulament, a' fost elaborat de Minis
terul Comunicaţiilor, prin Inspectoratul General 
al Radiocomunicaţiilor, pornind de la propunerile 
Federaţiei Române de Radioamatorism, de la ulti
mele reglementări ale UIT (Uniunea Internaţio
nală .de Telecomunicaţii) şi CEPT (Consiliul Eu
ropean de Poştă şi Telecomunicaţii), precum şi 
de la o serie de regulamente similare din unele 
ţări cu activitate intensă de radioamatorism, pre
cum: SUA, Franţa, Marea Britanie, Canada, 
Olanda, Belgia, Elveţia, Ungaria etc. 

Astfel, regulamentul conţine o serie de preve
deri benefice, care credem că vor stimula dezvol
tarea radioamatorismului, Îndeosebi În rîndul ti
neretului. 

Funcţie de natura activităţii şi de dotarea 
tehnică, staţiile de radioamatori se împart În: 

- staţii de emisie-recepţie; 
- staţii de recepţie. 
Autorizarea şi evidenţa ultimelor (a staţiilor de 

recepţie) s-a simplificat şi se face direct de către 
Federaţia Română de Radioamatorism (P,O. Box 
22-50; 71.100 Bucureşti). 

Aceste staţii activează exclusiv În domeniul re
cepţiei În benzile acordate radioamatorilor şi pot 
avea În dotare unul sau mai multe receptoare de 
trafic, antene, aparate de măsură, scule şi mate
riale necesare acestei activităţi. 

Este prima treaptă de iniţiere În acest domeniu 
fascinant .care este radioamatorismul si dacă do
rim să avem cît mai mulţi radioamato'ri emiţători 
pregătiţi, trebuie să ne preocupăm cît mai serios 
de radioamatorii receptori (SWL). 

Staţiile de emisie-recepţie, activează atît În do
meniul recepţiei cît şi al emisiei În benzile speci
fice alocate radioamatorilor si folosind omultitu
dine de moduri de lucru, în'cepînd cu modulaţia 
de amplitudine şi telegrafia Morse şi terminînd cu 
cele mai moderne procedee numerice de 
transmitere a informaţiei. 

Funcţie de puterea emiţătoarelor şi de benzile 
de frecvenţă pe care le pot utiliza, staţiile de ra
dioamatori sînt de diferite clase; un tabel detaliat 
cu categoriile de staţii, benzile de frecvenţă alo
cate, clasele de emisiuni şi puterea emiţătoarelor, 
se prezintă În continuare. 

Staţii de amator, categorii de staţii, benzi de 
frecvenţe, clase de emisiuni, puteri: 

Tabelul 2 

Banda L 
(MHz) Nr. 0 

Lungimea 3,5 

bobinajului 7 
14 

10 21 

6· 28 

6 
6 

ing. VASilE CIOBĂNITA 

Staţiile de radioamatori sînt împărţite În urmă
toarele categorii: 

Staţia de categoria l-a - poate să lucreze În 
toate benzile de frecventă alocate radioamatori
lor, cu puterile maxim' admise. Această staţie 
poate fi operată de radioam'atori posesori ai auto
rizatiei de clasa l-a. 

Staţia de categoria a II-a - poate să lucreze În 
toate benzile de frecvente alocate radioamatori
lor, cu puterile menţionate În tabelul de mai jos. 
Această staţie poate fi operată de radioamatori 
posesori ai autorizaţie; de clasa a II-a şi l-a. 

Staţia de categoria a III-a - poate să lucreze 
numai În benzile de frecvenţe şi cu puterile din 
tabelul de mai jos. Această staţie poate fi operată 
de radioamatori posesori ai autorizaţiei de clasele 
l-a, a II-a sau a III-a. 

Statia de categoria a IV-a - poate să lucreze 
numai În benzile de frecvenţe alocate radioama
torilor din domeniul undelor ultrascurte, la pute
rile din tabelul de mai jos. Această staţie poate fi 
operată de radioamatori posesori ai autorizaţiei 
de clasele l-a, a II-a, a III-a sau a IV-a. 

Staţiile de club sînt de o singură categorie şi 
anume de categoria l-a, iar operarea lor se face 
În conformitate cu prezentul regulament.Radioa
matorii din clasele restrînse (R) pot folosi benzile 
de frecvenţe corespunzătoare staţiei de categoria 
a III-a, respectiva IV-a În funcţie de categoria 
staţiei la care sînt autorizaţi restrîns (scurte sau 
ultrascurte). . 

Observatii la tabel: 
a) Semnificaţia simbolurilor din coloana 2: 

1 - Serviciu primar. 
2 - Serviciu secundar. 

b) Semnificaţia simbolurilor din coloana 3: 
1 - Serviciu primar. 
2 - Serviciu secundar. 
3 - 14 000-140250 kHz servIcIu primar, 

4250-14350 kHz nu se lucrează pe satelit. 
4 - 5 830-5 850 MHz serviciu secundar, În 

Nr. 0 Nr. 0 
sîrmă 

C 1 C2 C3 C4 C5 

(pF) (pF) pF) (pF) (pF) 

O, 8 3400 1 850 680 1 300 680 
0,8 1500 900 420 900 420 
1 750 450 300 420 300 
1 500 320 10 180 
1 , 1 300 21 O 68 11 O 68 

(CONTINUARE ÎN NR. ViiTOR) 

rest nu se lucrează pe satelit. 
5 - 10450-10500 MHz serviciu secundar, 

rest nu se lucrează satelit. 
c) Semnificaţia din coloana 4: 

1 - AiA, A1B, AiC, 0, A2A, A2B, 
A2D, A3C, A3E, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, 
F1 C, Fi 0, F2A, F2B, F20, F3C, F3C, F3E, 

2 - AiA, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, 
A2D, A3C, A3E, C3F, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, 
J3F, Fi A, Fi B, Fi C, Fi D, F2A, F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3F, F3E, R3E. 

Clasele de emisie sînt codificate conform Re
gulamentului Radiocomunicaţiilor, după cum este 
arătat mai jos. 

Nota 1 
Pentru aplicaţii deosebite În UUS, Inspectoratul 

General al Radiocomunicaţiilor poate să aprobe 
lucrul cu puteri sporite. 

Nota :2 
Benzile de 3,5; 7; 10,1; 14;"18,068; 21; 24,890 şi 

144 MHz alocate serviciului de amatori pot fi, În 
cazuri de dezastre naturale, folosite şi de alte ser
vicii decît cel de amatori pentru satisfacerea ne
cesităţilor comunicaţiilor internaţionale În confor
mitate cu Regulamentul Radiocomunicaţiilor (Re
zoluţia 640). 

Nota 3 
La folosirea diferitelor moduri de lucru (clase 

de emisii). se va ţine cont de planurile IARU de 
împărţire a benzilor. 

Intrucit apar o serie de notaţii mai puţin cunos
cute, referitoare la codificarea claselor de emi
siuni, cred că nu este lipsită de interes publicarea 
În continuare a procedurii de codificare, rezultată 
din Regulamentul Radiocomunicaţiilor. 

(CONTINUARE iN NR. VIITOR) 
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ing. AURIElIAN MATEESCU 

Firma americană DOLBY 
CENSING 
Roy 
a astăzi 
ştie, există trei variante 
are utilizări nrCHA.<::lnn.::llp. 

- 62 
- nivel mediu - 48 
- nivel înalt - 30 
r- ... ,,,,,,,o .... :tola de sub 800 

utilizate numai două 
(-48 dB) şi înalt (-30 

Pentru a se asigura refacerea corectă a semna-
lului util ca si evitarea su-

SR 
cu niveluri 

Utilizat la 
DOLBY SR 
dare de 90-95 
magnetofoane 
lui. 

sînt' circuite de 
pentru 



Amplificatorul prezentat poate fi 
folosit ca amplificator de putere În 
automobil (booster) sau, realizat 
sub forma unui modul, poate înlocui 
unele etaje de putere construite cu 
circuite integrate de import. 

Caracteristici tehnice. 

Putere nominală: P 2: 12 W/4 H; 
P 2: 16 W/2 O; 
Distorsiuni armonice: d :S 1 %; 
Banda audio (-3 dB): 20-20, 000 

Hz; 
pensibilitate: 120 mV (12 W/4 O). 
In scopul obţinerii unei puteri ridi

cate de la o sursă de alimentare de 
tensiune redusă a fost folosit mon
tajul "în punte". 

Amplificatorul de putere A este 
conectat În configuraţie de amplifi
cator neinversor; tensiunea sa de ie
şire este aplicată prin intermediul 
divizorului R8-R10 la intrarea in
versoare"a amplificatorului de pu
tere A2. 'n scopul obţinerii unui co
eficient redus de distorsiuni, rezis
tenţele din bucla de reacţie negativă 
şi din divizor. vor avea valori riguros 
egale (R5, R7, R8 şi R4, R10): se vor 
prefera rezistenţe cu peliculă meta
lică. 
Dacă se urmăreşte reducerea sen

sibilităţii, se va mări corespunzător 
valoarea rezistenţelor R4 şi R10. 

Tensiunea c.c. măsurată În gol pe 
rezistenţa·· de sarcină nu va depăş i 
± 50 mV. 

Cablajul imprimat va fi pe cît posi
bil simetric si dimensionat cores
punzător Gu'rentului absorbit de 
montaj (cca 2,5 A). 

Condensatoarele C4 si C7 vor fi 
ceramice si se vor cone'cta direct la 
terminalele 3 si 5 ale circuitelor in
tegrate. Se pot folosi circuitele inte
grate TDA2030 produse de I.P.R.S.,· 
existente În magazinele de speciali
tate. Circuitele integrate vor fi fixate 
pe un radiator corespunzător di
mensionat; radiatorul va fi conectat 
la masa montajului. 
Dacă se doreşte realizarea unui 

de volum compensat fiziolo-
domeniul înalte, 

conecta un de 
pF Între cursorul 

al 
executat, montajul va oferi 

deplină satisfacţie. 

50 

propus prezintă următoarele 

(1 
O/47p F 

ing. EMIL MARIAN 

1 

Ce 
1000pf/16V 

Ing. BARBU POPESCU 

47KIL 

9 



de alimentare: max. 1,5 

disipată intern: max. 
500 

- curent de ieşire: max. 70 mA; 
- temperatura de funcţionare: 

0 ... 70°C; 
- tensiunea de decalaj la intrare: 

4 mV' 
- coeficient de temoeratură 

al tensiunii de decalaj la' intrare: 
5 ţJ.V/oC; 

- curent de polarizare a intrări
lor: 500 nA; 

- impedanţa de intrare (1 kHz): 
200 kn; 

- impedanţa de ieşire (1 kHz): 
800 n; 

- amplificare În tensiune: 
80 ... 100 dB; 

- banda de frecvenţă: 5 MHz; 
-::- viteza de urmărire: 9 VI ţJ.S. 
In figurile 1 şi 2 sînt redate 

schema internă a circuitului, respec
tiv configuraţia terminalelor pentru 
diferite tipuri de capsule. Abrevierile 
au următoarele semnificaţii: II, NI = 
intrările (inversată şi neinversată); 
OUT = ieşire; CF = compensare în 
frecvenţă; +V, -V = tensiuni de ali
mentare; NC = neconectat. 

.- Aplicatii. Î nainte de a trece ia pre
zentarea propriu-zisă a aplicaţiilor, 
menţionăm că ele au fost experi
mentate cu circuitul integrat U4861 , 
iar numerotarea terminalelor În 
schemele de mai jos este valabilă 
pentru capsulele cu şase terminale, 
respectiv TO-105 şi 20A6. Pentru 
capsulele cu terminale, MP-48 şi 
TO-78, se va renumerotarea, 
core!înd notaţiile din figurile 1 2. 

Circuitul integrat 861 poate fo-
losit ca amplificator operaţional 
standard, prin adăugarea unui rezis-
tor si unui condensator, ca În fi-

. funcţie de aplicaţie, rezis-
avea valori cuprinse Î n

! 1 şi 5 kfl, iar condensatoru! 
ŞI 100 pF. Pentru simula

a unor amplifica-
- -- __ .L! - - _. - speciale, 

4 un ope-
putere, În figura 5 

amplificator operaţional de tensiune 
mare, iar in figura 6 un amplificator 
operaţional adresabil. 

Datorită vitezei de urmărire (SR) 
relativ mari a amplificatorului 
ţiona! 861 (faţă de 0,5 

operaţional 
circuit integrat poate fi 

+V 

~I 

Il 
~! (' 
,\., 

2 

2 

INP 
3 

CF 
OUT 

-V 
t'r" j" 

MP- 48 
y 

ROB 8161 

+VOCF NI 2· 5 OUT 

Il 3 4-V 

20 A 6 

TAA861A 
B 861 

U 4861 
+V 

OUT 

+V 

-y 

Il 

TO-105 

NI 

+y 

CF 

TO-78 

T AA 861 
SFC2861 

OUT 

BO 235 

-y 

de 
este 

mativ kfl, ea a fost rrI,r-c;:,'W<lt" 

47 kO prin conectarea pe 
intrare a rezistorului de 56 
tru realizarea sarcinii standard reco
mandată pentru majoritatea dozelor 
magnetice. 

În figura 9 este prezentată schema 
unui corector de ton cu reglaj sepa
rat al frecvenţelor joase B(ass) si al 
celor înalte T(reble). După cum se 
vede, circuitele selective de frec
venţă sînt incluse În bucla de reacţie 
negativă,' iar doz~rea gradului de 
reacţie şi implicit amplificarea sau 
atenuarea frecvenţelor joase sau 
Înalte se face prin' intermediul celor 
două potenţiometre. Spre deosebire 
de celelalte două scheme de pream
plificatoare prezentate mai sus, ob
servăm că aici compensarea În frec
venţă a amplificatorului operaţional 
861, nu se face cu un condensator 
cuplat Între terminalele 5 şi 6 ci, cu 
un circuit RC serie, conectat Între 
terminalele 2 si 3. Acest mod de 
compensare este mai eficient şi asi
gură o protecţie mai bună la autoos
cilaţii, necesară În această schemă 
"predispusă" să oscileze la frecvente 
foarte joasa. şi foarte înalte, CÎnd po
tenţiometrele se află la poziţia de 
accentuare maximă. Amplificarea 

la frecvenţa de 1 kHz 
15 dB. Eficacitatea de co

de cca ±15 dB la 20 Hz 
±13 la 20. kHz. Menţionăm 
montajele din figurile 7, 8 şi 9 
funcţiona fără degradarea 
manţelor, cu tensiuni de alimentare 
cuprinse Între 9 şi--15 V. 

În figurile 10 şi 1 sînt prezentate 
schemele unor amplificatoare' de 
joasă cu puteri şi caracte-
ristici care circuitul 
grat 861 este folosit ca driver. 

10 este un amplifica-
a cărui iesire variază 

între 100 şi 3 În' funcţie 
tensiunea de alimentare si de 
tranzistoarelor finale T1 s'i T2. 
tru perechea comp ementară 
BC107/BC177, debi-
tează o de pe o sar-
cină de n. Cu perechea de tran-
zistoare BC337/BC327, puterea 
creste la mW pe o sarcină de 16 
.o. CU B0135 I 80136 se 

de 1,5 W pe o sar
dacă se măreşte tensiu-



nea de alimentare la 18 V, 
se dublează. Caracteristica frec
venţă a acester amplificateare este 
cuprinsă Între 20 Hz şi 20 kHz cu 
abatere de maximum 3 dB. Pentru 
reglare, se aplică la amplifi-
caterului un semna! de mă-
rind amplitudinea acestuia la 
apariţia distersiuniler de vi-
zualizate pe un escilescep cenectat 
la bernele rezistentei de sarcină. 
Retind curserul ' ,se-
mireglabil de kn, se încearcă eli-
minarea acester distersluni. 
năm că la semnale 
rul prezintă distersiuni 
Pentru ebţinerea uner 
mai bune, recemandăm schema 
figura 1 . Pe circuitul integrat 
861, mentat ca se felesesc 
do.uă tranzisteare de 
tip Darlingten. de la o. 
sursă dublă ±10 V 
terul debitează o. 
sarcină de 4 n, de repaus 
este de cca 12 mA, iar cel censumat 
la maximă este 
tiv A. Puterea se 

un semnal la intrare cu am
>1"""",,",'" de 250 mV rms. Caracte-

de este liniară 
domeniul 20 . Distorsiu-
nile armonice nu 0,3% 

frecvente 
15 'măsurate la 

de este 
asigurarea stabili

are 
0,18 

teare următoareler 

se 

căstiler sau difuzoareler: 4, 16 si 
32' n. Montajul consumă apreximativ 
1,5 mA la o tensiune de alimentare 
de 12 V. 

.------l_---(Jj + 30 V 
eliminarea 
tensiuni foarte mici 

Rs mează a fi <:>rn,nlifil",,,,to/m6,,, 

Frecvenţa de 
rîie cempenentelor din puntea 

\dublu valorile indicate 
sChema 13, 

este 

;;--...----1{,) O U 

B[107 

Vset. 

1 
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La cererea mai multor cititori ai revistei Tehnium posesori ai televizorului DIAMANT 220, foarte răspîndit la 
noi În ţară, dar a cărui funcţionare este puţin cunoscută, Începem cu acest număr un serial de articole destinat· 
acestu i aparat. 

Acest receptor T. V. este importat (din fosta Uniune Sovietică), În ţara noastră aducîndu-i-se unele Îmbunătă
ţiri (introducereaselectorului UIF). Mai este cunoscut sub numele de "DIAMANT 2520" sau "FOTON 225 (D)". 

O';CILOGRAMill BlOCULUI DE SEMNAL 

JISI'UNERE.A CON1AOELOR 

PI BOBINA DE DEFLEXIE 

P 11826-000 
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220 este un televizor 
de construcţie modernă, 

echipat cu 5 circuite 
avînd 

de 

Tensiunea redresată de +24 
blocului videosunet prin cu-

1 f ajunge În colec-
prin 2.R52. 

şi 2.T9, Împreună cu dioda 

zener: 2.06 formează stabilizatorul 
de +12 de compresare", 
cu reglare a tensiu-
nii iesire din 
2.R39. Mecanismul de 
tensiunii este următorul: dacă ten
siunea de a stabilizatorului (în 

are de creş-
va determina o tensiune ceva 

mai mare În baza lui 2.T9 prin divi-
zorul 2.R39. Deoarece tensiu-
nea de a lui este ţinută ia 
o valoare constantă zenerul 2.06, 
va rezulta o tensiune de deschidere 
UBE a acestui tranzistor mare, 
ceea ce va determina cresterea cu
rentului său de colector. 'Deoarece 
curentul prin rezistorul este 
constant, va rezulta 

prin baza lui 
chidere mai mare a 
ce conduce la I'",,,,,,t.o .. ,,,,, 
de tensiune UCE a 
2.T8. Acest lucru conduce la scă-
derea sta-
bilizarea ei. 2 

prefi-



nai V, 3.T7 
emitorul tY<ln7;cl''''''''' 

tensiunea de 
cele două t .. ""n.,.j,,,t,,,,,,.o 
3.R59 

şi pe de 
telecomandă. 
10, 

tensiunea de V se 
fiind stabilizată cu 

ner la valoarea de +31 V, la cu
plaw4, pinu! 4, ajungînd prin pere
chea de cuple pe blocul de co
menzi, aplicîndu-se pe potenţiome
trul 1 R15 (100 kO) prin semiregla-
bilul 1.R1. De pe cursorul potenţio
metrului 1.R15 se culege un poten
ţial reglabil care se aplică prin 1.R5 
diodelor varicap din selectorul UIF, 
pentru acordul posturilor. 

Prin redresarea impulsurilor de la 
transformatorul de linii cu diodele 
3.04 şi 3.05, se obţine o tensiune 
de +150 V, filtrată cu 3.C11, care se 
aplică la pinul 8, cupla lIJ 17, de pe 
blocul de baleiaj, respectiv la pere
chea ei de pe blocul videosunet. De 
aici, această tensiune alimentează 
colectorul tranzistorului final video 
2.T6, prin intermediul rezistoarelor 
montate În paralel 2.R47-2.R48 (cu 
+100 V). 

Grila 2 (de accelerare) a T.C., le
gată la pinul 3, cupla w 22, se ali
mentează cu o tensiune de +550 V, 
obţinută prin R63 şi 3.R1, de la im
pulsurile obţinute de la transforma
torul de linii, redresate cu 3.01. 

Grila 4 (de focalizare) a T.C., le
gată la pinul 4, cupla W22, se ali
mentează pentru alegerea focatizării 
optime, de la unul dintre punctele 
de tensiuni de focalizare de pe 
placa blocului de baleiaj (Y3) şi 
anume: 4-0 V (ca schemă), punG:-
tul 2-150 3-275 V şi punc-
tul 5-550 

Anodul 2 al T.C. se alimentează 
cu foarte Înaltă tensiune (FIT) de la 
tensiunea În impulsuri de pe contac
tul 14 al transformatorului 3.Tr.1 

intermediul 
de tensiune 

intermediul 
cupla 24. 

ÎN VIITOR) 
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nete telefoane electronice de 
provenienţă străină, după un timp 
oarecare de folosinţă se defectează, 
fie că nu mai formează nici o cifră, 
fie că emit impulsuri continue atunci 
cînd apăsăm pe oricare din tastele 
claviaturii. 

Multe aparate telefonice din aces
tea, folosesc circuitul integrat 
CIC9102E sau altul echivalent. Cînd 
se defectează, după ce vă convin
geţi că celelalte componente sînt 
bune (rezistoare, condensatoare, 
diode, inclusiv claviatura), se poate 

"efectua înlocuirea acestui C.1. cu 
unul românesc, de tipul MMC760, 
produs de întreprinderea "Microe
lectronica"-S.A. 

În primul rÎnd.se îndepărtează 
(dezlipeşte) C.1. CIC9102E, cu muJtă 
atenţie, pentru a nu exfolia traseele 
circuitului imprimat. Nu se reco
mandă a se folosi ietcone de tip 
"pistol", deoarece acestea au o tem
peratură prea mare de lucru, fapt 
care conduce la exfolierea traseelor 
cablajului imprimat. În locul circui
tului integrat extras, se amplasează 
cel românesc, cu terminalele În sus, 
în aşa fel Încît să "încapă" în incinta 
telefonului. . 

în 
tronice şi a 
fo~osite. 

unui 
produs În 

acestuia este 
1. Menţionez 

telefoanele 
aceeaş i" 

diferenţa con
componentelor elec

tipului de tranzistoare 

se face conform 
2, unde se arată 

,..r",,,,,,t,,, .. ,,,,<> term/halelor 
unde a 

local la MMC760 este 
şi are frecvenţa de 465 

aceea se execută oscila-
tor conform schemei nr. 2. nfăşura-

ş.a. 

fi 

75 
VZ 

TEL 

rea L are 200 de spire conductor 
CuEm 0 0,1 şi se execută pe un 
mosorel din ferită folosit În transfor
matoarele de frecvenţă intermediară 
de 465 kHz utilizate în radiorecep-

. toare (Cora, Gloria etc.). 
Deoarece În telefonul original se 

folosea o tensiune 5,6 V (stabil/-
zată cu o diodă iar C.l. 
MMC760 cu o tensiune 
de 3,3 V, se va monta o diodă Zener 
de 3,3 V. Dacă nu avem aşa ceva, se 
pot folosi două diode LED, conec
tate În serie, În locul diodei Zener 
de 3,3 V. 

De asemenea, între terminalul 13 
şi masă, se conectează grupul RC 
de 470 kO şi 2,2 nF. 

1/1 
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Montajul din figura A permite sin
cronizarea aprinderii becurilor nitra
fot utilizate pentru obţinerea unor 
fotografii de interior (portrete, re
produceri de artă etc.) la lumină ar
tificială. 

Utilizînd montajul prezentat, con
sumul de curent este redus faţă de 
cazurile cînd se lucrează fără el, de
oarece becurile se aprind numai În 
momentul fotografierii În mod sin
cronizat, nu cîteva minute ca de obi
cei, cînd se fotografiază. Prin 
aceasta se obţin o seri~ge avantaje 
care nu sînt de neglijat, de pildă re
ţeaua electrică nu mai este solicitată 
intensiv, 'iar persoanele fotografiate 
nu mai sînt jenate de efectul supără
tor al iluminării intense, clipind din 
ochi sau ÎnchizÎndu-i. 

Becurile utilizate În montaj pot fi 
de tip nitratot, de 250 sau 500 W, 
oglindate sau mate, eventual becuri 
oglindate doar de 100 sau 150 W, În 
caz că se foloseste un film de mare 
sensibilitate, de' 240 DIN sau 2r 
DIN. Cu rezultate similare se fo-
losi si becuri de 60 ... 150 W la V, 
supravoltate, adică alimentate la o 
tensiune mai mare, de exemplu, cu 
220 V, direct de la reţea, ca şi În ca
zul precedent. Becurile se vor 
aprinde tot În momentul fot0grafie
rii, borna de sincronizare, cu 

simplu de realizat, folosind 
cu rezistenta înfăs urării de 
.o şi cîteva piese uşor de 

ceea ce priveşte de 
<=!li'''''<l,nt'::lI''A fiind extrem de so-
licitată, ea Îşi pierde capacitatea 
doar prin învechire, putînd dura cî-
,ţiva ani, schimbare. 
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Pentr.u sincronizare, se va folosi 
borna de sincronizare lentă "M", de
oarece becurile supravoltate sau ni
trafot, posedă o inerţie apreciabilă şi 
se poate produce declanşarea obtu
ratorului aparatului fotografic 
înainte de aprinderea becurilor la un 
maximum de flux luminos. În cazul 
folosirii fulgerului electronic, care 
durează miimi de secundă si se 
declansează În zeci de miimi de se
cundă,' acesta se sincronizează rigu
ros prin borna de sincronizare "X". 
In caz că aparatul nu posedă bornă 
de sincronizare "M", sincronizatorul 
se va plasa la borna "X"; dar til'DPul 
de expunere trebuie să se fixeze 
lung, de jumătate de secundă, se
cundă sau chiar 'A8" (expunere 
lungă, după dorinţă) In acest caz nu 
e nici un pericol, după ce becurile 
s-au aprins şi s-au stins, se Închide 
obturatorul, luîndu-se degetul de pe 
butonul declansatorului. 
Să nu se Înce'rce trecerea circuitu

lui becurilor direct prin borna de 
sincronizare a aparatului fotografic, 
pentru că în acest caz circuitul elec
tric al aparatului fotografic se dete
riorează de la prima Încercare, cu 
riscul adiacent al unei electrocutări. 

Deci, aprinderea se face prin re
leu, pentru a nu trece circuitul be
curilor prin borna de sincronizare, 
fapt care ar duce la deteriorarea 
bornei, din cauza curentului mare 
care distruge contactele respective. 
De asemenea, releul serveste la evi
tarea accidentului de electrocutare. 
Caracteristica principală este faptul 
că montajul de sincronizare crută 
viaţa becurilor de orice fel, reduce 

FOTOGRAFIERE 
consumul, iar timpul de strălucire a 
becurilor e o tracţiune de secundă. 

În figura B se prezintă o variantă 
a montajului, în care se obţine su
pravoltarea unor becuri n0rmale, de 
220 V, printr-un redresor monoalter
nanţă, cu o diodă de mare putere· 
care să reziste la o tensiune inversă 
de cel puţin 250 V şi la un curent 
mai mare de 5 A. Ar putea fi utili
zate diode cu siliciu de tip RA 120 
- cîte trei înseriate - sau RA 220 
- înseriate cîte două. Condensato-
rul de 100 microfarazi, este unul 
pentru televizor, încercat la cel puţin 
350 V eventual două secţiuni de 50+ 
50 microfarazi. Corpul condensato
rului va fi bine izolat de restul mon
tajului. Rezistenţa de limitare a cu
rentului, cu valoare admisă între 5 si 
25 .o, va fi bobinată la cel puţin 5 W. 
Contactele releului, la fel În toate 
aceste cazuri, vor fi executate din 
platine de ruptor de motocicletă, 
sau În caz că se foloseste un releu 
de construcţ ie industria"ă cu multe 
contacte acestea se vor lega În pa-' 
ralel, pentru a rezista la curentul 
mftre d~ ruptură. 

In figura C se utilizează un trans
formator de reţea pentru supravol
tare; care ridică tensiunea dată be
curi/or la o valoare de 300 ... 500 V. 
Calculul transformatorului pe un 
miez de circa 10 cm2, ţine sema de 
faptul că funcţionarea becurilor este 
doar În regim de impuls şi. astfel, se 
rezolvă situaţia cu un regim econo
mic. De pildă, pentru un miez din 
tole de ferrosiiiciu de 9 ... 11 cm2 , pri-' 
marul pentru 220 V numără 550 de 
spire, cu conductor emailat de 
0,5 .. ,0,7 mm,iar înfăşurarea înse
riată, circa 600 de spire, cu conduc-

220 V 
rv 

tor emailat de acelasi diametru. Un 
secundar de 35 .. .40 'de spire, bobi
nate cu conductor de 0,3 ... 0,5 mm, 
va alimenta circuitul releului de sin
cronizare. Eventual pe această Înfă
şurare se poate branşa un beculeţ 
de 12 V care să semnalizeze situaţia 
de punere în folosire a montajului. 
Transformatorul şi restul montajului 
se vor monta Într-o casetă izolată 
din material plastic. 

Randamentul luminos al becuri lor 
de tOO W supravoltate poate fi văzut 
În figura O, fiind exprimat În lumen;' 
funcţie de tensiunea aplicată. 

Cordoanele de alimentare ale be
curilor vor fi liţate, cu secţiune mi
nimă d~ 2x0,75, cu izolaţie foarte 
bună ş.i:lungime maximă de 2,5 m, 
pentru a nu apare căderi importante 
de tensiune pe conductori, fapt care 
micsorează randamentul luminos 
dat ' de becu ri. 

Pentru executarea de portrete sînt 
suficiente două becuri nitrafot de 
500 W sau două becuri supravoltate 
ca în figura 8 de cîte 100 W/220 V, 

care unul în stînga subiectului 
de fotografiat, la o distanţă de 2 
metri şi celălalt la dreapta, la o dis
tantă ceva mai mică, de 1,5 metri -
aşa' numitul "cleşte luminos", 

Se va expune - prin releu - cu 
diafragma 5,6 (6,3), cu declanşatorul 
plasat pe B sau cu minimum de 
timp 1/2 ... 1 secundă, în caz că se 
foloseste cu sensibilitate de 
20, .. 22'0 

La o sensibilitate mai mare a fil
mului, se va micşora diafragma. 

2501 { 
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Prezentul articol se adresează 
mai ales tinerilor constructorii ama
tori, perseverenţi cititori ai Îndrăgitei 
lor reviste "Tehnium". 

Minitesterul are o schemă foarte 

2 

,------
I 

3 

simplă, după cum se poate vedea în 
figura 1 şi a fost montat într-o lan
ternă de buzunar tip "Luminiţa". Cu 
toată simplitatea sa, minitesterul 
poate însă aprecia o multitudine de 
"calităţi" ale componentelor supuse 
măsurării, ca: 

- tensiunea la borne 0-1,5 V, 
circuite, baterii, pastile etc.; 

- rezistoare sau potenţiometre, 
0-25 kO; 

- bobine radio-TV, transforma
toare, difuzoare, căşti audio etc.; 

- diode, punţi redresoare, 
LED-uri; 

- condensatoare În plaja 
0,5-1 000 ,uF (uzuale); 

- amplificarea În curent a tran
zistoarelor pnp sau npn În două 
trepte, 0-10 şi 0-1 000. 

Fiind de concepţie miniaturală, 
testerul poate fi folosit cu mare efi
cienţă pe teren, la şcoală, În excursii 
etc. 

CONSTRUCŢIA 

Pentru realizarea testerului propus 
sînt necesare următoarele compo

" nente, uşor de procurat: 
- minilanterna "Luminiţa" 1 buc. 
- microampermetru tip casetofon 

STAR 1 bu~ 
- comutator translaţie, 2x3 pozi-

ţii 1 buc. 
- comutator translaţ ie, 6x2 pozi-

tii 1 buc. 
, - rezistoare 0,25 W 1 buc. 

• - soclu circuite integrate (parţial, 
5 pini) 1 buc. 

- baterie electrică tip R6 (1,5 V) 
1 buc. 

În figura 1 se observă uşor modul 
de realizare a minitesterului, motiv 
pentru care nu sÎ'1t necesare lămu
riri suplimentare. In cazul În care 
amatorii vor dori, pot opta şi pentru 
montarea schemei de mai sus într-o 
lanternă obişnuită (4,5 V), caz În 
care pot -folosi un microampermetru 
mai mare, eventual etalonat. Mini
testerul devine astfel un aparat de 
măsură, şi nu unul de apreciere cali
tativă. 

M-INITESTER 
Ing. C. RÂMBU 
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LEGENDĂ 
1.M icroampermetru 
2.Baterie R6 
3. Corn. 2,)( 3 pozitii 
4. (om. 6 x pozitii 
5. Soclu 5 pini 

6· 
6. L "luminit 

MODUL DE UTILIZARE 

Avînd o schemă simplă, cu piese 
foarte puţine În componenţă, devine 
evident faptul că şi utilizarea acestui 
minitester este foarte simplă. 

Este necesară" completarea apara
tului cu trei conductoare flexibile 
(liţate) prevăzute cu vîrfuri de ace 
cu gămălie, În vederea măsurării 
componentelor ale căror terminale 
nu intră În soclul cu 5 pini (de 
exemplu, bateria de 1,5 V). 

1. VOl TMETRU 

Se comută K2 pe poziţia 1 (volţi, 
ohmi, microfarazi), iar conductoa
rele cu ace se introduc la C (colec
tor) şi V (volţi). Dacă indicatorul 
"bate" invers, se va comuta K1 În 
poziţia cealaltă. În mod normal co
mutatorul K1 va sta pe poziţia ,,+". 

E 

2. OHMMETRU-CAPACIMETRU 

Se introduce piesa În orificiile E 
(emitor) şi C (colector), În rest pro
cedîndu-se ca la punctul 1. Unele 
diode sau LED-uri pot fi introduse 
direct În orificiile notate E şi C; pen
tru celelalte componente se vor uti
liza conductoarele flexibile (ca 
anexe). • 

Observaţii. Pentru diode şi con
densatoare nu este necesară inver
sarea terminalelor În soclu, ci doar 
comutarea lui. K1 de la ,,+" ia ,,-". 

3. IBETAMETRU 

Se comută K2 pe poziţia 2, iar 
tranzistorul se introduce în orificiile 
notate E, B, C (emitor, bază, colec
tor). Se observă dispunerea a Încă 
unui orificiu E (emitor), În aşa fel în
cît toate tipurile de tranzistoare. in
clusiv BO-urile, pot fi testate cu 
acest dispozitiv. 

1,SKn 
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1. 
După introducerea tranzistorului 

în soclu, se observă indicaţia mi
croampermetrului. Pot apărea trei 
situaţii: .... ~ 

a) acul nu se mişcă "deloc", caz ~ 
În care ori tranzistorul este între
rupt, ori este blocat; dacă este blo
cat se poate stabili uşor, comuţînd 
K1 pe poziţia 2 (NPN); dacă nit:i în: 
acest caz aparatul nu indică o miş
care cît de mică a acului, tragem 
concluzia că tranzistorul este defect 
sau că factorul său beta este sub 
valoarea minimă; 

b) acul se deplasează putin, dar 
abia vizibil, caz În care tranzistorul 
este bun şi se poate trece K2 pe po
ziţia 3, unde se poate aprecia mai 
exact amplificarea tranzistorului; 

c) acul "bate" peste cap, indife
rent pe poziţia lui K1-sau K2; În _ 
acest caz tranzistorul -este scurtcir-' 
cuitat între C şi E şi deci, inutiliza
bil. 

Pînă aici s-a prezentat modul de 
lucru cu un tranzistor necunoscut, 
deci cu indicativul complet şters sau 
ilizibil. 

În cazul unui tranzistor cunoscut, 
problema testării devine. foarte sim
plă. Apelîndu-se la un catalog, se 
poate fixa şi scara de măsură (K2 pe 
poziţia 2 sau 3). 

Exemple 

a) BC173C se va introduce În 
EBC, K1 pe poziţia 2 (NPN = -), iar 
K2 pe poziţia 3, amplificare maximă. 

b) B0140 se va introduce În BCE, 
K1 pe poziţia 1 (PNP = +), iar K2 pe 
poziţia 2 (sau 3, după caz). 

CONCLUZII 

După puţine Ofe de folosire, puteţi 
aprecia singuri valorile componente
lor testate cu o eroare mai mare sau 
mai mică, În funcţie de corecta 
apreciere a indicaţiei microamper
metrului. 

Pentru amatorii mai pretenţioşi, 
recomand ca scala m icroamperme
trului să fie gradată prin linii fine 
sau prin colorarea cu "carioca". 
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(URMARE DIN PAG. 11) 

leste din modul În care se conec
tează cele două intrări ale circuitului 

861, la cele două divizoare 
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Montat la bordul unui autoturism, acest accesoriu 
cu indicaţie luminoasă, ne va furniza inform~ţii asu
pra stării acumuiatorului şi a generatorulul. . 

Indicatiile se fac prin aprinderea unor LED-un care 
vor reprezenta tensiuni Între 10 şi 15 V. 

Pentru tensiuni de 10 şi 15 V, deci pentru stări 
anormale, LED-urile sînt de culoare roşie, iar pentru 
11-12-13-14V, o altă culoare. 

RADiOTECHNIKA 
6/1992 

Montajul prezentat alăturat permite o semnalizare acustică imediată şi 
aprinderea unui bec la trei apăsări pe buton cu un ritm prestabilit. 

Acest sistem a fost adoptat ca nu oricine să poată aprinde lumina pe un 
hol sau În alte locuri. 

Durata şi intermitenţa apăsării pe buton este cunoscută numai de anu
mite persoane şi aceste date se stabilesc din potenţiometrele TP1 şi TP2 
(de exemplu: trei apăsări de o secundă la intervale de o secundă). 

Numărul de impulsuri de lucru se stabilesc la circuitul IC3, astfel: 

?? 

Nr. impulsuri 
Legătura A la pin 
Reset 15 la pin 

1 2 3 4 5 
2 4 7 10 1 
4 7 10 1 5 

Acţionarea soneriei este netemporizată şi semnalele ei atrag atenţia 

o 

asupra prezenţei unui nepoftit. 
Tabel componente 
R1 = 22 ko.; R2 = 100 k!1; R3 = 100 k!1; R4 = 10 kO; RS = 1S0 k!1; 

R6 = 47 k!1; R7 = 3900.; R8 = 390 O; R9 = 390 O; Ri0 10 kD; R11 = 1S0 kO; 
TP1 = SOO kO; TP2 SOO kO; TP3 = SO kD; TP4 = 1,S MO; Ci = 10 IlF/1S V; 
C2 = 10 IlF/1S V; C3 = 0,1 IlF/100 V; C4 = 1 nF/100 V; CS = 0,1 IlF/100 V; 
C6 = 0,68 IlF/100 V; C7 0,1 IlF/100 V; C8 = 100 IlF/12 V; C9 = 47 IlF/12 V; 
Ci0 = 0,1 IlF/100 V; Cii = 100 IlF/12 V; C12 = 1 000 IlF/2S V; C131 IlF/12 
V;'C14= 0,1 IlF/100 V; T=8C 238C; 01 =04= 1N4148; OS= 1N4001; L02 
= LD3 = LED-uri rosii; ICi = 556; IC2 = 555; IC3 = 4017; IC4 = 555; 
FR = Stabilizator 78L09c; G1 = 1 PMOS; 
. RL 1 - releu 6 V miniatură 

RL2 - releu 12 V cu contact pentru 200 W. 
HOBBY 17/1981 



Avînd un rol covîrşitor În asigura
rea unui Înalt grad de siguranţă ru
tieră, acestor echipamente ale vehi
culelor li se acordă o atenţie aparte 
În prescripţiile tehnice actuale, la 
elaborarea cărora s-a ţinut seama şi 
de standardele românesti STAS 
4700/2-75, 6689/2-80,6926/6-82, 
8258/1-86, 8258/2-89, 8485-85, 
9090/1-90, 9393-86 si 10960-86. 

Prima condiţie impusă echipa
mentului de direcţie este legată de 
calităţile sale funcţionale şi din 
acest punct de vedere el trebuie să 
aibă o funcţionare uşoară,'rapidăşi 
sigură" şi o robusteţe corespunză
toare. In lanţul său cinematic nu tre
buie să existe jocuri pronunţate, iar 
jocul liber la volan să se afle În limi
tele precizate de standardele res
pective. Direcţia trebuie să- fie astf~1 
acordată cu suspensia Încît În tim
pul rulajului să nu producă oscilatii 
axiale ale roţilor direcţionale. În 
afară de aceasta, sub aspect geome
tric trebuie. să se poată realiza un 
diametru minim de viraj Între bor
duri de cel mult 20 m. I se mai im
pune echipamentului de direcţie să 
menţină direcţia rectilinie de depla
sare a vehiculului fără ca soferul să 
acţioneze volanul şi totodată să asi
gure revenirea la poziţia neutră 
cînd, după efectuarea unui viraj, şo
ferul eliberează volanul si asta la 
toate tipurile de autovehic'ule - au
tomobile, motociclete si motorete. 

Estre necesar ca efortul depus la 
volan de s ofer să nu fie excesiv de 
mare pentru a nu-I obosi prematur. 
De aceea standardele În vigoare li
mitează şi acest parametru, iar la 
autovehiculele la care pe axa direc
toare se repartizează mai mult de 
4500 kg se impune, cu caracter de 
obligativitate, existenţa În structura 
echipamentului de conducere a unui 
mecanism de servodirecţie care să 
preia efortul de acţionare a volanu
lui În viraj. 

Reglementarea prevede că remor
cile care sînt tractate de autovehi
cuie trebuie să fie dotate cu un dis
pozitiv de direcţie robust şi care să 
asigure o traiectorie stabilă iar În 
cazul remorcilor care au viteza ma:' 
xima constructivă mai mare de 25 
km/h, dispozitivul nu trebuie să fie 
de tipul cu trapez de direcţie. 

Mai amănunţite sînt reglementă
rile care privesc roţile vehiculelor 
ale căror anvelope trebuie să aibă 
capacitatea de sarcină, elasticitatea 
si dimensiunile indicate de con
structor, corespunzînd performanţe
lor de încărcare si viteză ale vehicu
lului. Pe lîngă aceasta, pentru a asi
gura o ţinută de drum corespunză
toare şi a evita oscilaţiile volanului, 
se cere ca la vehiculele a căror vi
teză maxÎmă !egală depăşeşte 60 
km/h, roţile să fie echilibrate dina
mic; la celelalte vehicule nu se im
pune decît ca roţile să fie centrate ŞÎ' 
echilibrate static. 

Din pun<;:t de vedere al stării lor, 
anvelopele care echipează roţile ve
hiculelor nu trebuie să prezinte rup-
turi, umflături sau 
alt de iar gradul de 

apreciat după adîncimea pro
benzii de rulare, să fie de mi

nimum 1,5 mm,iar În cazul tractoa-
relor rutiere şi al maşinilor destinate 
unor lucrări de constructii, 2 mm 
pentru envelopele de maximum 20 
toli si 4 mm cele mai mari. 
, O' care este discuta-

bilă, prevede că "toate vehiculele 
vor avea afişat la loc vizibil presiu
nea nominală de ur:nflare a pneurilor 
stabilită de constructor". Dacă pen
tru vehiculele mari cerinţa poate fi 
îndeplinită fără complicaţii, ea de
vine mai greu aplicabilă În cazul au
toturismelor si vehiculelor cu două 
roţi, iar În cazul căruţe/or devine 
chiar inutilă. 

Fireşte, este justificată obligaţia 
potrivit căreia anvelopele care echi
pează roţile automobilelor a căror 
viteză maximă depăşeşte 40 km/h 
trebuie să fie de aceleasi dimen
siuni, tip (radial sau diagonal), ace
Iaşi model al desenului benzii de ru
lare si aceeasi structură, 

La ' automobile este necesar să 
existe posibilitatea montării de lan
ţuri antiderapante cel puţin pe roţile 
axei motoare; lanturile ce se mon
tează trebuie să 'corespungă stan
dardului În vigoare 4700/2-75. 

Există o categorie de autovehicule 
care nu sînt echipate cu anvelope 
pneumatice avînd roţi metalice sau 
cu bandaje de cauciuc. Astfel de 
construcţii.prezente la unele maşini 
pentru lucrări exercită asupra dru
murilor o apăsare extrem de mare, 
care poate periclita întegritatea căii. 
Pentru a preveni deteriorarea pre
matură a şoselelor şi drumurilor, ac
tualele normative limitează apăsarea 
maximă a roţilor de acest tip la 150 
daN pe centimetrul de lăţime a ban
dajului roţii. 

MOTORUL SI PROTECTIA 
MEDIULUI ' 

... În actualele reglementări grija 
pentru protejarea mediului împotriva 
agresiunii chimice şi fonice manifes
tată de automobil s-a conjugat cu 
dorinţa de a asigura o fluenţă cores
punzătoare a circulaţiei. Din acest 
ultim motiv, s-a impus ca puterea 
specifică a motoarelor care echi
pează autovehiculele (mai puţin ma
şinile de lucrări) să nu fie mai mică 
de 7,35 kW/t (10 CP/t) şi minimum 
4,4 kW/t (6 CP/t) pentru autotrenu
riie rutiere şi vehiculele pentru lu
crări. Prescripţia exceptează autove-

-hiculele a căror viteză maximă con
structivă este mai mică de 25 km/h. 
Măsura, foarte binevenită, este justi
ficată de nevoia ca autovehiculele 
rutiere citate să posede calităţi dina
mice (accelerare, viteză maximă, ca
pacitate de urcare a pantelor) care 
să le asigure un rulaj compatibil cu 
cerinţele circulaţiei moderne, fără a 
risca să devină un obstacol obstruc
ţionist pentru trafic. În aceeaş i or
dine de idei se înscrie şi condiţia ca 
motorul şi transmisia autovehiculu
lui să poată asigura pornirea de pe 
loc şi continuarea rulajului de pe o 
pantă" cu declinitate de cel puţin 
15%. In sfîrsit, motorului i se mai 
impune să poată fi pornit de la pos
tul de conducere, cînd afară tempe
ratura ambiantă a scăzut pînă la 
-10°C. 

Motoarelor ii se mai impun condi
pentru protecţia mediului împo-

poluării Ghimice şi optice. Ast
fel, autovehiculele cu o masă ma
ximă autorizată de pînă la 3500 kg 
trebuie să respecte prescripţiile im
puse de ST AS 11369-88, iar moto
cicletele să respecte prescripţiile re
gulamentului 40 al Comisiei Econo
mice pentru Europa a D.N.U. Toate 
vehiculele trebuie să fie prevăzute 

Legislaţie rutieră 

ECHIPAMENTUt 
DE DIRECŢIE 

RULARE 

cu dispozitive de captare şi recircu
Iare a gazelor din carter; şoferii care 
suspendă acest dispozitiv În exploa
tare sînt supuşi rigorilor legii. 

In ceea ce priveşte emisjlle de 
fum ale motoarelor diesel, acestea 
trebuie să respecte limitele prevă
zute de STAS 10474-87 şi regula
mentul 24 al CEE-ONU; emisia de 
poluanţ i gazoş i a acestor motoare 
nu trebuie să depăşească limitele 
stabilite prin regulamentul 49 al ace
luiaşi for internaţional. 

Pentru a stimula nu numai pe fa
bricanţ i, ci şi pe cei care exploa
tează mijloacele de transport rutier, 
În reglementări se precizează că vor 
fi atestate ca autovehicule cu nivel 
redus de poluare acele mijloace 
care au un nivel de poluare chimică 
sub nivelurile precizate de standar-

ing. MIHAI STRATUlAT 

deie şi regulamentele menţionate, 
Şi În ceea ce priveşte agresarea 

mediului sub raport fonic, normele 
legale actuale prev~d măsuri de pro
tejare a pqpulaţiei. In această ordine 
de idei "'S'e impune ca circuitul de 
evacuare .~ gazelor de eşapament să 
fie etanş şi silenţios, iar funcţiona
rea lui să nu poată fi suspendată În 
timpul rulajului; nivelul general de 
zgomot emis de autovehicul În trafic 
trebuie să respecte limitele presiunii 
acustice precizate de STAS 
6926/15-92 si 6926/16-79. 
'" Autovehiculele care respectă 

aceste niveluri legale sînt atestate 
, ca Înscriindu-se În categoria produ

selor cu nivel redus de poluare so
noră, recunoscute În acest sens de 
Comunitatea Economică Europeană. 

Vă recomandăm 

Drasticele restricţii 
impuse moîoarelor cu 
aprindere prin scinteie 
destinate automobile
lor, atit sub raportul 
consumului de com
bustibil, cît şi ai emisi
ilor poluante, au de
terminat În ultima 
vreme o reevaluare a 
cl.lnoş tinţelo!" şi proce
deelor privitoare ia 
formarea amesiecului 
aer-combustibil care 
cOl'u:l~ionează evoluţia 
lor În viitor. De aceea 
au fost intreprinse 
ple cercetări 

de ii"lll',esiigaţie 
noi, 
liare eiectrQ:>ni,ce 
calculator, 
pătrunde 
În înUmilatea acestor 
procese. R ezultaîele 
eforturilor depuse S-ClU 
transpus În apariţia 
unor noi generaţii de 
carburaioal"e şi insta
laţii' de injecţie cu 
benzină, cu perfor
manţe superioare, 
care sînt mai puţin cu
noscute in literatura 
de spE!cialital!e. 

M.Stratulat .. I.Copae 

motoarelor 
cu aprindere 
prin scînteie 

'EDITURA TEHNICĂ 

cert interes. practic nu 
numai pentru specia- , 
liş1i, ci şi pentru toţi 
conducătorii auto pro
fesionişti şi amatori. 

Cu toale aceste 
noutăţi tehnice caută 
şi reuşesc să fami
liarizeze autorii 

"Alimentarea moioare
lor cu aprindere 
scinteie", 
speci.aliş ti 
prof. cir. ing. 
tulal şi conf. uni". cir. 
1. Copae, statornici co
laboratori ai revistei 
Tehnium. 
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Sisteme 

* Antenă parabolică din de diametru 1 

abatere de la curba teoretică de mm. 

cu 


